ezen - duben 2014

Ro ník 9 / íslo 3-4
dvoum sí ník

Zprávy ze zastupitelstva ...
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se pokusí získat dotaci na celkové zateplení budovy OÚ ty koly z Opera ního programu
Životního prost edí. Již byly osloveny t i firmy, aby vypracovaly své nabídky na zpracování projektu a dalších povinných p íloh
žádosti.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s poskytnutím finan ního p ísp vku ve výši 5.317 K na projekt „ istá eka Sázava 2014“.
Zápisy ze sch zí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním ú ad

30.4.2014 od 19:00 hod.

Dokon ujeme ...

Na Planýrce

Po dlouhé dob se poda ilo dokon it propojení asfaltových cest v
oblasti nové výstavby ve ty kolech. P vodní rozpo et na novou
cestu v délce 121 m byl 1.74 mil. K . Nakonec nová cesta stála
obecní pokladnu 1.45 mil. K . Tudíž se poda ilo uspo it oproti
vodnímu rozpo tu cca 300 tis. K .

Pálení
arod jnic
ob erstvení zajišt no +
reprodukovaná a živá hudba

Filipojakubská noc v Penzíku
30.4. od 18 hod.
ve starém Javorníku
ipraven pro vás bude menší ohe , špeká ky a
klobásky, to ené pivo
Obec navíc po ídila 200 tun asfaltového recyklátu za 30 tis.
na opravy místních cest.

Blahop ejeme …
V b eznu a dubnu oslavili svá životní jubilea spoluob ané
dodate
ejeme pevné zdraví, hodn št stí, spokojenosti
a pohody do dalších let. :
Berka Josef

Kaislerová V ra

Pospíšilová R žena

Škachová Helena

Prokešová Eva

Holubová Hana

Vlada Petr

Vítáme…
31.3.2014 Jakub Brožík

ichovská Olga

Sopr Jaroslav

Ková iková Irena

Ková František

Mervartová Marie

Všem len m rodiny blahop ejeme k této krásné události,
ejeme hodn radosti, lásky, zdraví a št stí.

DIAKONIE BROUMOV

Mimo ádné zasedání ...

Centrum sociálních služeb

Vzhledem k trvalému nedostatku finan ních prost edk
pot ebných na investice v obci se zastupitelstvo na
mimo ádném zasedání 1.4.2014 po bou livé diskuzi
rozhodlo prostou v tšinou (4:3) p ihlásit obec ty koly do
tendru na získání povolení skládky jaderného odpadu.
Prostor pro vybudování tohoto úložišt je uvažován
mimo zastav nou ást obce v Údolí pstruh . Jedná se o
zcela bezpe né ukládání vyho elých lánk z reaktoru
elektrárny v Dukovanech. Podle vyjád ení odborník je
toto úložišt zcela bezpe né a nenarušuje v žádném
ípad životní prost edí, nebo je tento odpad ukládán
hluboko pod povrchem zem . Obec by takto získala až
dva miliony korun ro
a tyto finan ní prost edky by
mohly být využity nap íklad na opravy místních
komunikací, nebo na vybudování již dlouho plánované
Bio spalovny (naproti zahradnictví), ze které by rovn ž
plynuly finan ní prost edky do obecního rozpo tu.

Ob anské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
humanitární organizace, která poskytuje sociální služby pro
ob any z okraje spole nosti - materiální pomoc sociáln
pot ebným, azylové ubytování a pracovní p íležitost
(více na www.diakoniebroumov.org)
vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oble ení (dámské, pánské, d tské)
- l žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon
- látek (min. 1 m2)
- pé ových a vatových p ikrývek, polštá

a dek

- domácích pot eb

zastupitelstvo obce

- nádobí bílé i erné -vše nepoškozené
- vatované p ikrývky, polštá e a deky

Zajímají nás akce v okolí …

- nepoškozené obuvi (dámské, pánské, d tské)

Pyšely

- hra ky

27.4.

- malé elektrospot ebi e (vysava e, žehli ky, holící strojky,

BICYKLOVKA, jarní cyklovýlet pro
všechny, sraz na pyšelském nám stí
pro 77 km v 9:00 hod.

hodiny, váhy, mixery, mikrovlnky, vrta ky………)

pro 44 km v 11:00 hod.
pro 22 km ve 13:00 hod.
spole ný návrat v 16:00 hod. do
restaurace SOKOLOVNA
po ádá: Galerie u Marie

Sbírka se uskute ní v obci ty koly do 30.04.2014
v dob ú edních hodin na Obecním ú ad ve ty kolech.

ci prosíme ádn zabalené do igelitových pytl

i krabic,

aby se nepoškodily transportem.
kujeme za Vaši pomoc
Bližší informace na OÚ ty koly, telefon: 317 776 651

er any
11.5.

Pou v Hospici
14:00 ekumenická bohoslužba
15:00 sout žní atrakce
ob erstvení zajišt no

Služba, která vám odleh í...
icházíme s dalším lánkem z ady informativních p ísp vk , kterými vám chceme pomoci v komplikované rodinné situaci.
Naše informace se tentokrát budou týkat odleh ovací služby terénní, kterou poskytuje obecn prosp šná spole nost T I.
Tém každý se v život ocitne v situaci, kdy musí pe ovat o lena rodiny, který se kv li závažné nemoci i snížené
sob sta nosti v d sledku vysokého v ku nem že sám o sebe postarat. V tšina pe ujících je tak postavena p ed problémy,
které mnohdy zásadn ovliv ují jejich vlastní existenci. M že to být výkon zam stnání nezbytný k zajišt ní existence vlastní i
pe ovaného, nebo vy erpání, které je s pé í o nesob sta nou osobu nevyhnuteln spojeno.
V takových situacích je možné využít práv odleh ovací službu terénní. O co se konkrétn jedná? Zkušené a léty prov ené
pracovnice služby dojíždí do rodiny a pomáhají pe ovat o lov ka, který pé i sám nezvládne, a jeho nejbližší p itom musí být
v práci i jen pot ebují na erpat sílu do další pé e.
Paní Mrká ková již t i roky pe uje o svou maminku, která byla ochromena mozkovou p íhodou. I p es to, že se její stav
pomalu zlepšuje, není schopna se o sebe postarat sama. Maminka s dcerou se mají velmi rády. „Pé e o maminku je pro mne
samoz ejmostí. Musela jsem ale také chodit do práce, i když jen dopoledne, t i dny v týdnu. V tu dobu k nám jezdily
pracovnice terénní odleh ovací služby. Moc mi pomohly a pomáhají doposud. Do práce již nechodím, ale sama bych pé i
vždy nezvládla,“ íká paní Mrká ková.
To je jeden z mnoha p íb
lidí, kte í službu využívají a jsou díky ní schopni se s láskou postarat o své blízké, kte í
každodenní pé i a p ítomnost pe ující osoby pot ebují.
Jak jsme již uvedli na za átku, poskytovatelem takové služby je obecn prosp šná spole nost T I, o.p.s. Veškeré d ležité
informace o této služb naleznete na webových stránkách www.hospic-cercany.cz nebo u vedoucí sociálních služeb na
telefonním ísle 731 480 350 i emailové adrese tumova@centrum-cercany.cz

istá eka Sázava ...
oprvé v devítileté historii projektu istá eka Sázava se jeden z nejromanti jších eských
tok
istil tém od pramene, tedy v délce zhruba 200 kilometr . V režii spole nosti
Posázaví o.p.s. se jako již tradi
uklízel tém
devadesátikilometrový úsek eky
z Kácova do Pikovic. A už p ší, tak dobrovolníci na lodích sbírali do igelitových pytl vše,
co do p írody nepat í. Sesbíraný odpad pak nákladní auta odvážela na skládky do
Trhového Št pánova a P ibyšic.
„Poprvé dobrovolníci uklízeli eku Sázavu v roce 2006, a to mezi
Sázavou a Pikovicemi, kde nasbírali 12 tun odpadk . O rok pozd ji se
koryto eky istilo už z Kácova do Pikovic, kde se sesbíralo 18 tun
odpadu," uvedla Jaroslava T mová, manažerka spole nosti Posázaví
s tím, že množství dobrovolníky nashromážd ného odpadu se v dalších
letech zvyšovalo až na rekordních 31,5 tuny.

SDH

TY KOLY PO ÁDÁ

8. ro ník speciální sout že v požárním útoku

SENIORSKÉ JARO

TY KOLY 2014

„To bylo v roce 2011. Loni se ho odvezlo necelých 20 tun, letos podle
prvních odhad 25," poznamenala Jaroslava T mová a dodala, že
nepo ádku kolem jedné z nejnavšt vovan jších eský ek p esto
neubývá. Na druhou stranu rukou ochotných p írod pomoci každoro
ibývá. Vždy do úklidu se na tomto bezmála devadesátikilometrovém
úseku vodního toku letos zapojilo kolem 1300 dobrovolník .
„Není to o tom, že by odpadu výrazn
ibylo, i když lo ské povodn se
na jeho množství taky podepsaly. Je to spíš o tom, že na n kterých
úsecích p išlo víc lidí, takže dokázali zlikvidovat i staré skládky, na
jejichž odvezení nám v uplynulých ro nících nezbyly síly," zhodnotila
letošní ro ník akce Bohunka Zemanová, editelka spole nosti Posázaví
o.p.s., která úklid mezi Kácovem a Pikovicemi organizuje.
zdroj: Benešovský deník
P.S. Obec ty koly akci finan
podpo ila a ty kolské maminky a
maminky z okolí i letos napekly pro vodáky kolá e a bábovky. D kujeme

Vydává Obec
místo vydávání

Datum konání: 26.4.2014 ve 12:30 hod. na
fotbalovém h išti ve ty kolech
Kdo sout ží: všichni senio i, kte í nezanev eli
na hasi inu a cht jí to ukázat nastupující
generaci.
Hasi i i nehasi i, všichni jste srde

ty koly I 00508519 pod registra ním íslem MK

zváni.

Nezapome te na dobrou náladu.

R E 17196

ty koly, den vydání 22.4.2014, odpov dná osoba Martina Matuštíková

Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

